ASSEMBLEIA MUNICIPAL
amunicipal@cm-proencanova.pt

CONVOCATÓRIA
Arnaldo José Ribeiro da Cruz, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto nos artigos 49.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, em conjugação
com o art.º 34.º do Regimento desta Assembleia, informa que a sessão ordinária a realizar nos Paços
do Concelho, no próximo dia 25 de Fevereiro, pelas 17:00 horas, terá a seguinte ordem de trabalhos:
I - Período de “Antes da Ordem do Dia”.
II - Período da “Ordem do Dia”.
1. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a actividade Municipal, nos
termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na sua
actual redacção;
2. Aprovação dos Estatutos da Proençatur – Empresa de Turismo de Proença EM;
3. Análise do relatório de Apuramento e ponderação de resultados da discussão pública e
aprovação do Regulamento de Toponímia e Numeração de Policia.
III – Período para “Intervenção do Público".
Paços do Concelho, em 21 de Fevereiro de 2011
O Presidente da Assembleia Municipal,
(Arnaldo José Ribeiro da Cruz)

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25-02-2011
No dia vinte e cinco de Fevereiro de dois mil e onze, na sala de sessões do edifício dos Paços do
Concelho da vila de Proença-a-Nova, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal do
concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Termo de Abertura ----------------------------------------------------Pelas dezassete horas o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos. ---------------------Efectuada a chamada verificou-se que todos os deputados estavam presentes. -----------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. -------------------------------Feita a leitura da acta da sessão anterior a mesma foi aprovada por unanimidade. ------------------------

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Não houve qualquer pedido de intervenção, neste período. -------------------------------------------------------

II . PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1 - Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara acerca da actividade Municipal, nos
termos da alínea e) do Nº1 do Artigo 53 da lei nº169/99, de 18 de Setembro na redacção que lhe
foi dada pela lei nº 5-a/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------A informação escrita do Sr. Presidente fica, em arquivo, apensa à presente acta. ---------------------------O Presidente da Câmara destacou a implementação, na Câmara, das medidas do “simplex”,
considerando algumas bastante arrojadas, e que doravante vão facilitar as relações dos cidadãos
com o Município. Referindo-se à variante sul a Proença-a-Nova informou que o processo de
expropriação dos terrenos estava completo havendo apenas dois casos que irão ser resolvidos
contenciosamente. A maioria dos terrenos foi cedida com algumas contrapartidas da parte da
Câmara. Apenas pagámos os terrenos cuja parcela foi totalmente ocupada. ---------------------------------Finalmente referiu-se à empreitada de Saneamento em Pedra do Altar. --------------------------------------O deputado Gil Martins questionou o Presidente da Câmara sobre a intenção de cimentar o leito da
praia fluvial da Aldeia Ruiva. O Presidente da Câmara respondeu que já existe um parecer positivo
das entidades competentes e que o projecto irá ser apresentado posteriormente. ------------------------2 - Aprovação dos Estatutos da Proençatur - Empresa de Turismo de Proença EM. -----------------------O Presidente da Câmara esclareceu que esta proposta decorre de uma imposição legal que alterou os
Estatutos das Empresas Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé quis saber se as alterações ao estatuto se deviam exclusivamente a uma
imposição legal, ao que o Presidente da Câmara respondeu afirmativamente. ------------------------------O deputado Calado Mendes questionou da possibilidade de os Estatutos contemplarem uma norma
que impusesse a apreciação do relatório e contas da Proençatur pela Assembleia Municipal. O
Presidente da Câmara esclareceu que isso já tem vindo a acontecer por imposição legal. ----------------O deputado André Março sugeriu que a redacção do Artigo 26º dos Estatutos fosse adequada ao
novo sistema de contabilidade aplicável. --------------------------------------------------------------------------------

Posta a votação o documento foi aprovado com dezasseis votos a favor e cinco abstenções. ----------3 – Análise do relatório de Apuramento e ponderação de resultados da discussão pública e
aprovação de Regulamento de Toponímia e Numeração de Policia. ------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que se manteve a proposta inicial da Câmara em virtude de não
ter havido qualquer sugestão por parte dos munícipes durante o período de consulta pública. ---------O deputado Calado Mendes manifestou a sua estranheza por não ter havido qualquer contributo da
parte da população. O deputado Victor Bairrada considerou que os munícipes não têm que se
pronunciar se reconhecerem a qualidade do documento em apreço. ------------------------------------------Posto a votação o documento foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------

III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
O munícipe Francisco Vaz Marques manifestou interesse em conhecer os estatutos da Proençatur e
as actividades das diferentes comissões da Assembleia Municipal.

No final da Sessão o texto das deliberações foi aprovado em minuta POR UNANIMIDADE.

DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(nos termos do nº 3 do art. 92º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18/09)
2 - Alteração dos estatutos da Proençatur – Empresa de Turismo de Proença-a-Nova, E M . ---------Presente a informação n.º 18 subscrita pela Jurista destes serviços, informando que o artigo 48.º da
Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, que aprova o regime jurídico do sector empresarial local,
revogando a lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, estabelece que as empresas municipais já constituídas
devem adequar os seus Estatutos ao disposto na referida Lei. Nestes termos, foi presente à
Assembleia Municipal a proposta de alteração dos Estatutos da Proençatur - Empresa de Turismo de
Proença EM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de esclarecidas as dúvidas suscitadas, posta a votação a proposta de alteração dos Estatutos
da Proençatur, foi a mesma aprovada por dezasseis votos a favor e cinco abstenções, com alteração
do n.º um do art.º 26.º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Análise do relatório de apuramento e ponderação de resultados da discussão pública e
aprovação do Regulamento de Toponímia e Numeração de Policia. ---------------------------------------No desenvolvimento do trabalho sistemático de revisão dos Regulamentos Municipais, torna-se
necessário proceder à alteração dos Regulamentos de Numeração de Policia existentes e
regulamentar a atribuição e alteração de designações e denominações toponímicas. ---------------------Assim, com o objectivo de organizar e identificar de forma precisa e ecuménica o espaço social e
urbanístico do Município, pretendendo clarificar o procedimento de atribuição e gestão da
toponímia e numeração de polícia no Concelho de Proença-a-Nova, foi elaborado projecto de
Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação da Câmara Municipal, exarada em acta de reunião de 21 de Dezembro de 2010, foi
aprovado o projecto de Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Policia. -----------------Foi submetido à apreciação pública o referido Projecto, pelo período de 30 dias, a contar da data de
publicação do Aviso na 2.ª Série do Diário da Republica, bem como através de Editais expostos nos
lugares do costume e no site da autarquia. ----------------------------------------------------------------------------Contudo não foi apresentada qualquer observação ou sugestão à proposta de regulamento que foi
submetida a discussão pública. -------------------------------------------------------------------------------------------Em face do exposto o regulamento de Toponímia e Numeração de Policia, não contempla alterações
em relação ao projecto submetido a consulta pública. -------------------------------------------------------------Posto a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Postas a votação as minutas destas deliberações, foram todas aprovadas por unanimidade.

